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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่ 13 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่  

 ประชุมเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ หอ้งประชุม 3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนน

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เร่ิมการประชุม  

 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุน้และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ที่มาร่วม
ประชุม ดงัน้ี 
 

กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายองอาจ          ด ารงสกุลวงษ ์       ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
4. นายสมยศ         อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ  
5. นายอวยชยั       มติธนวิรุฬห์ กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา  
6. นางสาวชุติมา     บุษยโภคะ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายทกัษะ          บุษยโภคะ กรรมการ  
8. นายนิติ             เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ  
9. นายวศิน  ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการ  

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี  

1. นายพรอนนัต ์ กิจนะวนัชยั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
2. นางสาวหทัยา เส็งพานิช  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายฉัตรชยั เลิศในสัตย ์ ที่ปรึกษาดา้นการเงิน  
2. นายยทุธ  ศกัดิ์ เดชยนต ์ ที่ปรึกษาดา้นกฏหมาย  
3. นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ ์ เลขานุการบริษทั  
4. นางสาวพิมรา เมฆเสรีวฒันา ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป  
5. นายปุณศิวศัม ์ เทพทยั  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
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ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการ

ประชุม โดยมีรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี  

1. ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ 

และหุน้ที่ไดรั้บมอบฉันทะโดยใหน้บัหน่ึงหุน้กบัหน่ึงเสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย  

3. ผูถ้ือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งหน่ึงอยา่งใด คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น 

ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ 

4. ในการลงทะเบียนแต่ละวาระนั้น ประธานฯจะสอบถามท่ีประชุมว่าผูถ้ือหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ ้

ถือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและให้ยกมือ 

เจา้หนา้ที่จะเขา้ไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) พร้อมทั้งเกบ็บตัรยนืยนัการลงคะแนน

เสียงดงักล่าว ส่วนผูถ้ือหุน้ที่เห็นดว้ยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ และจะขอเกบ็บตัร

ยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้ งหมดเม่ือเสร็จส้ินการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจา้หนา้ที่บริษทัฯจะด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ 

ส าหรับผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ 

5. ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในวาระนั้น ๆ  และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะ

ค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉันทะดว้ย 

6. จ านวนผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถ้ือหุ้นหรือ

ผูรั้บมอบฉันทะบางรายการออกจากหอ้งประชุมหรือเขา้มาเพิ่มเติม 

7. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุด ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนัการ

ลงคะแนนทั้งหมดกบัเจา้หนา้ท่ีที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จส้ิน

การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯอาจจะ

ขอใหท้ี่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ที่ไดต้รวจนับ

คะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้กจ็ะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนและเม่ือประธานฯอนุญาต

แลว้ ใหแ้จง้ ช่ือ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งสถานะว่าเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะดว้ย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 13 

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงไดแ้จ้งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่ไวบ้น

เว็บไซต์ของบริษทัฯ โดยไดก้  าหนดระยะเวลาการน าเสนอไว้ตั้ งแต่ 29 ธันวาคม 2560  ถึง 30  มกราคม 2561 เม่ือครบก าหนดเวลา 
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ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และไดส้รุปจ านวนผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง       81 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้  322,679,057 หุน้ 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ  1,134 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้      82,821,496  หุน้ 

รวมทั้งส้ิน   1,215 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 405,500,533 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 79.65 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 509,090,371 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ
เรียนเชิญคุณทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการบริษทั ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมและขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 12 เม่ือวันที่ 24  เมษายน 2560 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ัดส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 12 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 24

เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงาน

ดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามที่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามค าถามเกี่ยวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 2560 ตามที่

เสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   405,508,579 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000      

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 405,508,579 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2560 

 ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2560 ตามเอกสารแนบของการ

ประชุมดงักล่าว โดยทางทีผู่ช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปนางสาวพิมรา เมฆเสรีวฒันาเป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

ผลการด าเนินงาน 

 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบั 2,129.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 9.6%  และมีรายได้

อื่นรวมสุทธิเท่ากบั 37.06 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 160.07% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 23.77 ลา้น

บาท ตน้ทุนขายและบริการของบริษทัฯ เท่ากบั 1,654.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 6.71% ซ่ึงอตัราการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายท่ีนอ้ย

กว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายและบริการ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก  าไรขั้นตน้เท่ากบั 475.05 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบจาก

ปีก่อน 21.03%  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 เท่ากบั 151.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 2.98%  ก  าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี

เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 2560 เท่ากบั 513.29 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 25.76% ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

เม่ือเทียบจากปีก่อน ลดลง จาก 36.06 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 32.32 ลา้นบาทในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากภาระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวท่ี

ทยอยลดลงตามการจ่ายช าระคืนเงินกูต้ามก าหนดและก่อนก าหนด รวมถึงบริษทัฯ ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกลง  

บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิปี 2560 เท่ากบั 289.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 51.29%  

ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีเกี่ยวขอ้งกบัยอดขายนั้น อตัราก  าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจาก 20.20% ในปี 2559 เป็น 

22.31% ในปี 2560 อตัราก  าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายในปี 2560 เพิ่มจากปี 2559 ที่ 21.00% เป็น 

24.10% และอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 9.84% ในปี 2559 เป็น 13.59% ในปี 2560 
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ฐานะทางการเงิน 

 ในปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยสุ์ทธิเท่ากบั 3,048.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเท่ากบั 308.11 ลา้นบาทซ่ึงปัจจยัหลกัมาจาก 

การรับรู้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และการปรับปรุงเคร่ืองจักรเพิ่มเติมตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ

บริการของบริษทัฯท าใหท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 263.75 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการลด

การถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท าใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก 87.75 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 16.44 ลา้น

บาทในปี 2560  

ส าหรับหน้ีสินในปี 2560 นั้น บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีลดลง ในปี 2559 และ 2560 เงินกูย้มืระยะยาวเท่ากบั 

516.47 และ 434.70 ลา้นบาทตามล าดบั ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยาวท่ีลดลง เป็นผลมาจากการทยอยผ่อนช าระคืนเงินตน้ทั้งตามก าหนดและ

ก่อนก าหนด  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ เพิ่มจาก 1,273.67 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 1,467.91 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนสุทธิ 194.24 ลา้นบาท  

อัตราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว มีการลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบจากปีก่อน โดยอตัราส่วนภาพคล่องใน

ปี 2559 – 2560 เท่ากบั 0.89 เท่าและ 0.77 เท่าตามล าดบั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว เท่ากบั 0.27 เท่าและ 0.19 เท่า ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุ้นในปี 2560 เท่ากบั 21.11% เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบั 15.9% ในปี 2559 และอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิปรับเพิ่มข้ึนเช่นกนั จาก 7.07% ในปี 2559 เป็น 10.00% ในปี 2560  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2560 เท่ากบั 15.88 เท่า เทียบกบัปีก่อนที่ 11.32 เท่า และอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีในปี 2560 เท่ากบั 2.45 เท่า เทียบกบัปีก่อนที่ 1.95 เท่า ซ่ึงธนาคารก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งด ารง

อตัราส่วนน้ีไม่นอ้ยกว่า 1.20 เท่า 

ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ธนาคารก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งด ารงอตัราส่วนน้ีไม่เกินกว่า 2.0 เท่า ซ่ึงในปี 2560 บริษทัฯ มี

อตัราส่วนดงักล่าว เทา่กบั 1.08 เท่า ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบั 1.15 เท่าในปี 2559 

กระแสเงินสด 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด เท่ากบั 56.26 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิในระหว่างปี เป็น

กระแสเงินสดจ่าย 51.52 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 328.62 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการด าเนินงาน 

328.62 ลา้นบาท  

2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 411.29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในการปรับปรุง

อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 
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3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน เป็นกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ 149.97 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี บริษทัฯ มีการ

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทั้งตามก าหนดและก่อนก าหนด รวม 263.38 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูย้มืระยะ

ยาวจากธนาคาร 183.00 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี รวมเป็นเงิน 163.51 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 บริษทั

ฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 4.74 ลา้นบาท  

พร้อมกันน้ี คุณพิมรา ได้รายงานเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมถึงแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการ

ด าเนินงานในส่วนของบริษทัฯ ในปีที่ผ่านมาว่า บริษทัฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นไปตามหลกัการ

ก ากบักิจการที่ดี  โดยบริษทัฯ มีการก าหนดคุณค่าองค์กรขอ้หน่ึงที่มุ่งเนน้การให้ความส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลและการปฏิบติัตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงไดก้  าหนดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบติัเพื่อสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในทุก

รูปแบบ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การให้ค  ารับรองเพิ่มเติมแก่ธนาคารเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

ประธานฯไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผูถ้ือหุน้ในที่ประชุมทกัทว้งหรือแสดง

ความเห็นเพิ่มเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จึงมิไดมี้การลงมติ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานและใหค้วามเห็นชอบ 

รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดต้รวจสอบแลว้ และเห็นว่าถูกตอ้งตามที่

ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน                               หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย ์ 3,048 2,974 

หน้ีสิน 1,580 1,570 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,130 1,900 

รายไดร้วม 2,167 2,082 

ก าไรส าหรับปี 289 328 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน     (บาท / หุน้) 0.58 0.66 
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ประธานฯไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ 

ผู้ถือหุ้นคุณวัชระ มัทนพจนารถถาม: 

 อยากจะทราบสัดส่วนของรายไดจ้ากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่ไดแ้จง้ว่า มีก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2560 ถึง 
37.06 ลา้นบาท อยากทราบรายละเอียด 

ที่ปรึกษาการเงิน คุณฉัตรชัย เลิศในสัตย์ตอบ :  

 สัดส่วนยอดขายในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศ ปัจจุบนัใกลเ้คียงกนั โดยเท่ากบั 49:51ส าหรับรายไดอ้ื่นท่ีไดร้ายงานไปนั้น 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดอ้ื่นรวมสุทธิ 37.06 ลา้นบาท ซ่ึงหลกั ๆ  จะเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  23.77 ลา้นบาท และส่วนที่เหลือ

เป็นรายไดอ้ื่น เช่น ค่าบริการรับจากบริษทัย่อย เป็นตน้ ในส่วนของก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนนั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บผลดีจากการ

แขง็ค่าของเงินบาทในระหว่างปี 2560 ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ มีก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการซ้ือวตัถุดิบต่าง ๆ จากต่างประเทศ ซ่ึงจดัเป็น

ก าไรทางบญัชี ที่ผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การจองอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกนัความเส่ียงไวส่้วนหน่ึง ประกอบกบัการที่บริษทัฯ มีรายได้

ส่วนหน่ึงมาจากการขายต่างประเทศ เงินต่างประเทศที่เขา้มา บริษทัฯ ไดบ้ริหารจัดการโดยใชจ่้ายช าระค่าสินคา้จากต่างประเทศดว้ย 

หรือที่เรียกว่า Natural Hedge ท าใหล้ดความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนลง 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม :  

 ในเร่ืองก าไรอตัราแลกเปลี่ยน มีขอ้สงสัยบางประเดน็ จากท่ีเขา้ใจคือ บริษทัฯ ซ้ือสินคา้ไดถู้กลงและกรณีขายต่างประเทศ เป็น

การบนัทึกอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ขาย ใช่หรือไม่ และในการขายมี Contract หรือไม่ ไม่ไดร้ะบุอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในสัญญาหรือ 

และไม่ทราบว่าเขา้ใจถูกหรือไม่ว่า เงินบาทท่ีแขง็ค่า แทบไม่มีผลต่อบริษทัฯ เน่ืองจากเห็นว่า บริษทัฯ ยงัคงมีก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน

ในปี 2560 ค่อนขา้งสูง และ ขอสอบถามสัดส่วนการขายในประเทศกบัต่างประเทศ 

ที่ปรึกษาการเงิน คุณฉัตรชัย เลิศในสัตย์ตอบ :  

 ในการบันทึกขายสินค้า จะบันทึกขายอัตราแลกเปลี่ยนตามวนัที่ส่งสินค้า และบริษัทฯ บันทึกรายการขายโดยใช้อตัรา

แลกเปลี่ยน ณ วนัที่ส่งสินคา้ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท มีผลกระทบต่อบริษทัฯ กรณีที่ค่าเงินบาทแขง็ค่า บริษทัฯ จะรับรู้

ผลกระทบ 2 ส่วนคือ รายไดจ้ะปรับลดลงเม่ือแปลงค่าเป็นเงินบาท ตน้ทุนขายจะปรับดีข้ึนเน่ืองจากบริษทัฯ จ่ายเงินช าระค่าสินคา้น้อย

และบริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการขายในสัดส่วนยอดขายในประเทศเป็น 49% และยอดขายต่างประเทศเป็น 51% 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม :  

 จากที่รายงานยอดเงินสดในมือลดลงค่อนขา้งมาก เหลือเพียง 4.74 ลา้นบาท ขณะที่ยอดขายแตะระดบั 2 พนัลา้นบาท เครดิตที่

ใหลู้กคา้เป็นอยา่งไร จ านวนเงินสดในมือนอ้ยไปหรือไม่ และบริษทัฯ มีการเกบ็เงินเฉลี่ยของลูกหน้ีในประเทศกี่วนั และมีระยะเวลาการ

จ่ายช าระเจา้หน้ีในประเทศกี่วนั 
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ที่ปรึกษาการเงิน คุณฉัตรชัย เลิศในสัตย์ตอบ :  

 แต่เดิม บริษทัฯ มีเงินสดในมือค่อนขา้งสูง ส่วนหน่ึงเพราะในอดีตไดมี้การเบิกจ่ายเงินกูม้าก่อนเพื่อจ่ายช าระค่าสินคา้ในตน้

เดือนถดัไป ซ่ึงในช่วงปีที่ผ่านมา ไดป้รับเปลี่ยนนโยบายการถือเงินสดใหม่ มีการบริหารกระแสเงินสดรับ – จ่ายใหมี้ความเหมาะสมมาก

ข้ึน เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นดอกเบ้ียลง และบริษทัฯ มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเกบ็หน้ีในประเทศประมาณ 50 วนั และระยะเวลาจ่าย

ช าระหน้ีต่างประเทศ ประมาณ 100 วนั 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม :  

 ในส่วนของแรงงาน บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบจากค่าแรงขั้นต ่าท่ีจะปรับข้ึนหรือไม่ อยา่งไร และเป็นแรงงานต่างชาติ เป็น

ชาติใด  

ที่ปรึกษาการเงิน คุณฉัตรชัย เลิศในสัตย์ตอบ :  

 การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า ย่อมส่งผลกระทบตน้ทุนของบริษทัฯแต่ไม่มากนกั ท่ีผ่านมาบริษทัฯ จ่ายค่าแรงทั้งกบัแรงงานไทย

และต่างชาติในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่าอยูแ่ลว้ ปัจจุบนับริษทัฯ มีจา้งแรงงานต่างชาติทั้งเขมร พม่าและลาว ในสัดส่วนแรงงาน

ต่างชาติประมาณ 40 %  

ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถ้ือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะลงมติและออก เสียง

ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   405,601,340  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000       

ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 405,601,340 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000  

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที่ 43 และพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 116 ซ่ึงก  าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมี

นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงิน

ปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ 

 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก  าไรส าหรับปี (ก  าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน 289 ลา้นบาท รวมทั้งก  าไรสะสมส าหรับ

จดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ได ้โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผ่านมาดงัน้ี 

 2560 2559 2558 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 0.00 0.16666667 0.15 

มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.50 0.16851852 0.10 

รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.50 0.34 0.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ 86.21 85.94 52.08 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. เห็นสมควรจัดสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายจ านวน 17,000,000 บาท ซ่ึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี รวมเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียน 

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และก าไรสะสมให้แก่ผูถ้ือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท หรือเทียบเท่า 
254.50 ลา้นบาท โดยที่บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2560 คงเหลือ
จ่ายในงวดน้ีในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท หรือเทียบเท่า 162.91 ลา้นบาท  ก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที่ 
7 พฤษภาคม 2561   และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 

3. ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล ในอตัราร้อยละ  20 ของเงินปันผลหุ้นละ 0.32 
บาท ไดต้ามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

 

ประธานฯไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม: 

 อยากทราบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่แลว้ ว่าจ่ายในอตัราท่ีเท่าใด เน่ืองจากเห็นว่าในปีน้ี มีผลก าไรค่อนขา้งสูง 
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คณะกรรมการ คุณทักษะ บุษยโภคะตอบ :  

 ปี2560 บริษทัฯ ขออนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.50 บาท/หุน้ โดยไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 0.18 บาท/หุน้ และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปีน้ี 0.32 บาท/หุ้น ส าหรับปี 2559 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.34 บาท/หุ้น ปี 2558 บริษทัฯ จ่ายเงิน
ปันผล 0.25 บาท/หุน้ ซ่ึงทุกท่านสามารถดูรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารหนงัสือเชิญประชุมฯ 

 ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และก าไรสะสม และ

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   406,441,564 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000       

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน  406,441,564 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000  

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที่ 17 และ 18 ซ่ึงก  าหนดให้

กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ

หลงัจากสองปีแรกให้กรรมการที่อยูน่านที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือก

กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายอวยชยั มติธนวิรุฬห์  กรรมการ 

2. นายสมยศ อคัคไพบูลย ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฎ ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธ์ิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงคณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มี

ส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการที่ไดก้  าหนดไว้

ในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารที่ก  าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ

บริษทัและคุณสมบติัของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ  าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่า
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กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจ

ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด  ารงต าแหน่ง เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าว 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง 

ส าหรับวาระน้ี ขอให้ผูถ้ือหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้ งกรรมการมีความ

โปร่งใสในการนบัคะแนนมากยิง่ข้ึน จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน

ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้ 

ประธานฯไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่  

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์ 

เห็นดว้ย     404,802,606 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.593    

ไม่เห็นดว้ย       1,645,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.405 

งดออกเสียง              7,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.002 

บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 406,455,506  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 

 นายสมยศ อัคคไพบูลย์ 

เห็นดว้ย     404,811,306 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.595 

ไม่เห็นดว้ย        1,644,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.403 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 406,455,506  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.000 
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 นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 

เห็นดว้ย   406,811,405  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.596      

ไม่เห็นดว้ย       1,644,101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.404 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 406,455,506 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 12 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2560 ไดก้  าหนด

จ านวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
 ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 

 กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 15,000 บาท 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษทั 40,000 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 45,000 45,000 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 40,000 

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 25,000 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่ใน
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ระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้งเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการ

ประจ าปี 2561 เท่ากบัปี 2560 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดมีค าถาม 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

เห็นดว้ย    406,701,106 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000      

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 406,701,106 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 ซ่ึง

ก  าหนดใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัใหแ้ต่งตั้ง  

1. นางสาววธู ขยนัการนาวี     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  5423 และ/หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2558 - 2560) 

2. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนนัตก์ุล     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบติัตาม

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 2,544,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดมีค าถาม 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2561 

เห็นดว้ย    406,701,106 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000       

ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 406,701,106 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถาม 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม: 

 ตามท่ีสอบถามจากวาระก่อนเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีไดล้งทุนไปแลว้ จะเร่ิมใชง้านไดเ้ม่ือไหร่ ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อยอดขาย

เท่าไหร่ อยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ในปีท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดมี้การสร้างบ่อบดัน ้าดีและน ้าเสีย ซ่ึงจะไม่ไดก้่อใหเ้กิดรายได ้ ส่วนเคร่ืองจกัรที่ไดล้งทุนใหม่ไปในปีที่

แลว้และต่อเน่ืองมาถึงตน้ปีน้ีนั้น คาดว่าจะเร่ิมส่งผลต่อยอดขายไดใ้นไตรมาสที่ 3 ของปีน้ี 

 ขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงงานท่ี 10 นั้น เราแบ่งการผลิตออกเป็น 4 Phase ซ่ึงแต่ละ Phase บริษทัฯ คาดว่าจะ

สามารถเพิ่มผลผลิตได ้750,000 ตวั/Phase ซ่ึงแต่เดิมหรือในปัจจุบนั เราผลิตได ้1.0 ลา้นตวั ท าใหใ้หไ้ตรมาสที่ 3 ของปีน้ี ก  าลงัการผลิต

ของบริษทัฯ จะปรับเพิ่มข้ึนเป็น 1.75 ลา้นตวั 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม: 

 อยากทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและยอดเงินปันผลที่จ่ายสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ 
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ที่ปรึกษาการเงิน คุณฉัตรชัยเลิศในสัตย์ตอบ :  

 บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายเงิน

ปันผลในอตัราสูงสุด มากกว่า 70% ของก าไรสุทธิ คือ 75.76% ของก าไรสุทธิจากงบเดี่ยวและ 86.21% จากก าไรสุทธิจากงบรวม ซ่ึงเงิน

ปันผลกจ่็ายจากก าไรในปีและก าไรสะสมของบริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม: 

 จากสัดส่วนยอดขายในประเทศของบริษทัที่ 49% มาจากอุตสาหกรรมรถยนตท์ั้งหมดใช่หรือไม่ ถา้อยา่งนั้น ถา้อุตสาหกรรม

รถยนตฟ์ุบ กจ็ะส่งผลต่อบริษทัใช่หรือไม่ 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ยอดขายในประเทศส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ และมีรายไดจ้ากการส่งออกไปต่างประเทศดว้ยคิดเป็น 30% ซ่ึงจะ

ส่งออกยงัเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย อียิปต์ ญ่ีปุ่ น ในปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายที่จะไม่ผูกติดกบัอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอยา่ง

เดียว เรามีงานบริการเขา้มาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายความเส่ียงจากอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างที่เรียนไปแลว้ว่า ก  าลงัการ

ผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 3 จะส าหรับรองรับการ Service ซ่ึงลูกคา้งาน Service จะเป็นต่างประเทศทั้งหมด 100% ซ่ึงบริษทัฯ มีการ

ท าสัญญาระยะยาว ไม่มีวนัหมดอาย ุ โดยปกติในการเซ็นสัญญา ช่วง 2 ปีแรก จะเป็นช่วงทดลอง และหลงัจากนั้นจะเป็นการต่อสัญญา

อตัโนมติั ในปัจจุบนับริษทัฯ มี 3 สัญญา สัญญาที่มีอายนุานที่สุดปัจจุบนัคือ 10 ปี 

ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม: 

 อยากจะทราบถึงเกี่ยวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มในจีนซ่ึงส่งผลกระทบกบับริษทัฯ และการที่ไดลู้กคา้จีนเขา้มา มีกี่ราย ถา้นอ้ย

ราย กก็งัวลเกี่ยวกบัความเส่ียง 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มในจีน ท าใหส่้งผลกระทบในเชิงบวกกบับริษทัฯ ท าใหย้อดรายไดจ้ากงานบริการเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงในความ

เป็นจริงแลว้ บริษทัฯ ไดรั้บงาน Service มานานกว่า 10 ปีแลว้ แต่ในสัดส่วนที่ไม่มากนกั  จากที่ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนไดเ้ขม้งวดเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม และดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งของโรงงานและระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของบริษทัฯ ทั้งในการบ าบดัน ้าดี - น ้าเสีย ท าใหบ้ริษทัฯ 

มีลูกคา้จีนเขา้มาเพิ่มข้ึน ลูกคา้จีนที่เขา้มาเช่น GLI ซ่ึงเป็นผูข้ายให้กบัลูกคา้ทั้งในจีนและประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก เป็นตน้ ในเร่ืองความ

เส่ียงตอ้งขอเรียนอย่างน้ี ดว้ยธุรกิจฟอกหนัง เป็นธุรกิจรายใหม่ ๆ  จะเขา้มาไดย้าก เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง และตอ้งไดรั้บการ

สนบัสนุนจากภาครัฐในการบ าบดัน ้าเสีย และเน่ืองจากเป็นธุรกิจฟอกหนัง ก  าหนดเป็นเขตฟอกหนงัเฉพาะ ซ่ึงมีพื้นท่ีจ ากดัไม่สามารถ

เพิ่มพื้นท่ีได ้บริษทัฯ เองก็มีท่ีตั้งบางส่วนอยู่ในเขตฟอกหนงันั้นดว้ย บริษทัฯ มีพื้นท่ีกวา้งมากพอในการผลิตและงานบริการ บริษทัฯ 

เป็นโรงงานแห่งเดียวท่ีมีบ่อบ าบดัน ้าดี - น ้าเสียของตวัเองและสามารถใชบ่้อบ าบดัน ้าเสียของส่วนกลางดว้ย คู่แข่งในธุรกิจนอ้ย  
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ผู้ถือหุ้นคุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ถาม: 

 อุตสาหกรรมรถยนตจ์ะไม่ใช่อุตสาหกรรมส่งออกส าหรับบริษทัฯ ขอค าอธิบายเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ในดา้นส่งออก ยอดขายจะมาจากงานบริการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นการผลิตหนงัฟอก ลูกคา้ต่างประเทศที่เรารับท างานบริการก็

เป็นรายใหญ่อนัดบัตน้ ๆของโลกทั้ง Wolverine Worldwide และ GLI ในส่วนของ Wolverine เองกมี็แบรนดข์องตวัเอง 18 แบรนด ์เช่น 

Hush Puppies เป็นตน้ บริษทัฯ เป็นรายเดียวที่ผลิต(ฟอก)ใหเ้พื่อท ารองเทา้ 

ผู้ถือหุ้นคุณอภิชาติ อัศวเทววิชถาม: 

 จากล่าสุดท่ีบริษทัฯไดรั้บรางวลัมา อยากทราบรายละเอียดของรางวลัและรางวลัน้ีจะส่งผลอยา่งไรต่อบริษทัฯ ในอนาคต และ

อีกค าถามคือ จากท่ีเคยแจ้งไปก่อนหนา้ว่า ก  าลงัการผลิตจะเพิ่มข้ึน Phase ละ  1 ลา้นตวั แต่ตอนน้ีปรับเป็น 750,000 ตวั/Phase และที่

ล่าชา้เพราะอะไร 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 รางวลัท่ีเราไดรั้บเป็นรางวลัระดบัสากล คณะกรรมการจากประเทศองักฤษไดเ้ลือกโรงฟอกหนังทัว่โลก และบริษทัฯกเ็ป็น 1 

ใน 8 ของผูเ้ขา้ชิงรางวลั ในเดือนมีนาคม 2561 ไดไ้ปแข่งขนัในรอบสุดทา้ยที่ฮ่องกง และในที่สุดบริษทัฯ กไ็ดรั้บรางวลัชนะเลิศ Global 

Awards ซ่ึงแสดงว่าบริษัทฯ เป็นอันดับหน่ึงของโลก ซ่ึงรางวัลน้ี เป็นการพิจารณาทั้ งในด้านคุณภาพหนัง การบริหารจัดการคน 

ภาพลักษณ์องค์กร การดูแลส่ิงแวดล้อม การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และอีกรางวัลที่ได้รับคือ 

Innovation Awards ซ่ึงเป็นของบริษทัลูกคือ บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ในดา้นของก าลงัการผลิตตอ้งขอเรียนช้ีแจงอย่างน้ี แต่เดิมจากการเขียนแบบ ใน Phase แรกเราคาดว่าจะเพิ่มก  าลงัการผลิตได ้

1.0 ลา้นตวั คือจะลงถงัส าหรับงานฟอกและยอ้มอยา่งละ 10 ใบ แต่เม่ือไดเ้ร่ิมท าจริง ๆ  แลว้ ปรากฎว่า สามารถลงถงัฟอกและยอ้มได้

เพียง 19 ใบ จึงท าให้ก  าลงัการผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึน เพิ่มไดเ้พียง 750,000 ตวั/Phase เท่านั้น และ ณ ปัจจุบนัส าหรับ Phase 1 ยงัคงเหลือการ

ประกอบระบบ Automation ซ่ึงจะเร่ิมประกอบในอาทิตยห์นา้ ส าหรับเวลาในการประกอบอยูท่ี่ 40 - 60 วนั แต่บริษทัฯ คาดหวงัว่าจะใช้

เวลาท่ีสั้นลงกว่านั้น เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัมีหนงัรอผลิตอยูใ่นโรงงานแลว้ 130 ตู ้และยงัคงมีหนงัเค็มเขา้มารอผลิตอีกอยา่งต่อเน่ืองและ

ทางบริษทัฯ ก็ไดเ้ร่งเคลียร์การผลิตออกไปอยู่ตลอดเวลา ใน Phase ที่ 1 และ 2 เป็นการใชร้ะบบ Automation ร่วมกนั ในเดือนเมษายน

เป็นช่วงของการทดลองระบบ ส่วนใน Phase ที ่2 บริษทัฯ กพ็ยายามท่ีจะท าใหท้นัภายในปีน้ี 

ผู้ถือหุ้นคุณอภิชาติ อัศวเทววิชถาม: 

 แลว้โอกาสที่จะ delay มีมากนอ้ยแค่ไหน และจะส่งผลอยา่งไรต่อบริษทัฯ บา้ง  
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คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ทาง GLI ซ่ึงเป็น Partner ของเรา เขา้ใจสถานการณ์เป็นอยา่งดี ในแง่ของความล่าชา้ จริง ๆ แลว้กมี็หลายปัจจยั เช่น ถงัฟอกท า

จากไม ้ตอ้งมีการคดัเลือกไมคุ้ณภาพดีมาท าการผลิตถงั ตอ้งมีการเลือกเคร่ืองจกัรที่เหมาะสมกบัการผลิตของบริษทัฯ มีระยะเวลาในการ

ประกอบเคร่ืองจกัรและถงัและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน Phase แรกนั้น เราสั่งเคร่ืองจกัรทั้งหมดจากยโุรป ซ่ึงใชเ้วลาในการผลิตและประกอบ 

แต่แน่นอนว่าคุณภาพของงานย่อมดีกว่าจากที่อื่น ส่วนโอกาสที่ GLI จะไปว่าจ้างที่อื่นไหม คงตอ้งเรียนว่า ไม่มีที่ให้ไปท า ลูกคา้ของ 

GLI เองกเ็ช่ือมัน่ในคุณภาพงานของเราอยูแ่ลว้ ดงันั้นคงไม่มีไปท าที่อื่น 

ผู้ถือหุ้นคุณกัมพล เอ้ือผาณิตถาม: 

 ในไตรมาสที่ 1 มีรับงานแกใ้ห้ GLI มีระยะเวลานานถึงไตรมาส2 ไตรมาส3 หรือไม่ และหลงัจากที่ไดรั้บรางวลัแลว้ มีลูกคา้

ใหม่เขา้มาติดต่อหรือไม่ อยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ในส่วนของงานแกน้ั้น ทางลูกคา้ไดส่้งงานท่ีไปรับบริการจากท่ีอื่นมาให้เราแกง้านให้ ซ่ึงผลการแก ้เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ 

บริษทัฯ รับงานแกใ้นเดือน 2 และเดือน 3 เน่ืองจากมีงานเขา้มานอ้ย จากการที่หนงัน าเขา้จากอเมริกาเขา้มานอ้ยเพราะเป็นช่วงหนา้หนาว 

ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดเ้ลยว่า 80 – 90% ของหนงัที่มาจากอเมริกาจะมาที่ IHL ส าหรับงานแกน้ั้น บริษทัฯ ด าเนินการในส่วนของการ

ป่ันซ่อม ซ่ึงมี GP 32% นับว่าสูงเป็นที่น่าพอใจ ท าให้บริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มข้ึนในขณะเดียวกนัก็มีระยะเวลาท าท่ีน้อยกว่า ส าหรับผล

ต่อเน่ืองจากการรับรางวลั ขณะน้ี บริษทัฯ ไดรั้บการติดต่อจากลูกคา้รายใหม่ทั้งในและต่างประเทศมากมาย ซ่ึงอยูร่ะหว่างการเจรจา ยงั

ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้

ผู้ถือหุ้นถาม: 

 ขอถาม GP งานบริการใน Q3-4/ 2560 ที่ลดลงเกิดจากอะไร นอกเหนือจากค่าเงิน และผูบ้ริหารคาดว่า จะกลบัสูสภาพปกติได้

เม่ือไหร่ อยา่งไร และในส่วนของ GP Service ตั้งไวอ้ยา่งไร 

ที่ปรึกษาการเงิน คุณฉัตรชัยเลิศในสัตย์ตอบ :  

 หลกั ๆ จะเกิดจากค่าเงิน บริษทัฯ มีการรับรู้ยอดขายตามอตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา เม่ือยอดขายรับรู้ลดลง แมต้น้ทุน

จะลดลงจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนดว้ย แต่การลดลงของยอดขายมากกว่า ท  าให ้GP ลดลง เม่ืออตัราแลกเปลี่ยนที่ 35 บาท บริษทัฯ ตั้ง

ไวท้ี่ 30% 

ผู้ถือหุ้นถาม: 

 เร่ืองโปรตีน มีความคืบหนา้อยา่งไร และใชเ้วลานานแค่ไหน 
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คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการท าวิจัยกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทั้งในเชิงการแพทย ์ในส่วนของแคปซูลยา อวยัวะเทียมและส่วน

ของเสริมความงาม เช่น การลดร้ิวรอย 

 บริษทัฯ อยู่ระหว่างการรอผล Test ว่าจะไปทางไหนดีระหว่างเชิงการแพทย์หรือเป็นเวชส าอางค์ที่จะเหมาะสมที่สุดครับ

เพื่อที่จะพฒันากระบวนการผลิตต่อไป คาดว่าส้ินปีน้ีจะไดท้ราบแนวทางท่ีชดัเจน และปีหนา้จะไดเ้ร่ิมวางแผนการผลิตและการทดสอบ

ใหส้ามารถผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและระดบัสากล 

ผู้ถือหุ้นถาม: 

จากที่ถามเร่ือง GP งานบริการไป บริษทัฯ  จะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ในสัญญาที่บริษทัฯ ท ากบัลูกคา้ จะมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยนไวเ้ช่นกนั กรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนปรับไปเกิน

จากระดบัที่ตกลงกนั จะมีการปรับราคาใหม่ตามที่ไดต้กลงกนัเสมอ อีกปัจจัยหน่ึงคือ โรงงานแห่งใหม่ของบริษทัฯ จะมีการน าระบบ 

Automation เขา้มาใช ้ท าใหล้ดแรงงาน และตน้ทุนจะลดลง นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีการ Recycle น ้าและการท า Solar Roof เพื่อช่วยลด

ตน้ทุนดว้ย 

ผู้ถือหุ้นถาม: 

 Inventory ในไตรมาสท่ี 4 เพิ่มข้ึน จะบอกเป็นนยั ๆ ไดห้รือไม่ว่า จะเห็นการเติบโตของยานยนตท์ี่ค่อนขา้งสูงไดห้รือไม่ 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ตอ้งเรียนอย่างน้ีว่า  Inventory ท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่วนหน่ึงเป็นเพราะราคาหนงั หากบริษทัฯ มองว่า ราคาวตัถุดิบในปัจจุบนัอยูใ่น

ระดบัต ่าและอาจมีแนวโน้มสูงข้ึนในอนาคต บริษทัฯ กจ็ะท าการ Stock หนงัฟอกเสร็จ และเม่ือราคาหนงัสวนทางกลบัขา้ง บริษทัฯ ก็

จะไดรั้บประโยชน์ มีตน้ทุน Stock หนงัท่ีถูกกว่า ในช่วงก่อนหนา้น้ี หลายปีก่อน บริษทัฯ กเ็คยท าแบบน้ี เพื่อเป็นการถวัเฉลี่ยตน้ทุนใน

ระยะยาว 

ผู้ถือหุ้นถาม: 

ขอทราบความแตกต่างของ Hydrolysate กบั Pure Collagen และภาพของอินเตอร์ กรีน ที่มอง จะมีรายไดใ้นสัดส่วนอยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 Hydrolysate เป็น by product จากการฟอก มีโครเมียมอยู่ขา้งใน ขณะที่ Pure Collagen เกิดก่อนการฟอกเป็นชั้นไขมนั ซ่ึงจะ

สะอาดกว่า Pure Collagen จะใชไ้ปในทางการแพทยเ์ป็นหลกั ซ่ึงในตลาดโลก ยงัมีผูผ้ลิตแบบน้ีน้อย ส่วน Hydrolysate จะไปทางการ

บริโภค เช่น อาหารเสริม เคร่ืองส าอางค์ ครีมบ ารุงมากกว่า Pure Collagen ดีเกินที่จะกิน และร่างกายดูดซึมไดไ้ม่หมด เหตุผลหน่ึงที่

บริษทัฯ ก่อตั้งบริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั ข้ึนมา เพราะมองว่า เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตในอีก 3-5 ปี ขา้งหนา้ 
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ผู้ถือหุ้นถาม: 

 ปีที่ผ่านมา CAPEX 400.0 ลา้นบาทแต่บริษทัฯ กส็ามารถจ่ายปันผลไดใ้นอตัราท่ีสูง แลว้ปีน้ีผูบ้ริหารมองอยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ตอบ :  

 ปกติแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายเน้นการจ่ายปันผลเต็มที่ ส่วนหน่ึงดว้ยเป็นผูถ้ือหุ้นและไม่เคยมีการขายหุ้นออก ราคาหุ้นใน

กระดาน ไม่มีผลกระทบ และบริษทัฯ จะยงัคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งเตม็ที่ต่อไปครับ 

 เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นท่ีร่วมเป็นสักขี

พยาน และผูถ้ือหุน้ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

 

 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.30 นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

                                (นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ)์  

                                      ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 


